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INFORMAŢII PERSONALE TANȚAMITRENCA

EXPERIENŢAPROFESIONALĂ

01.09.2018 - prezent Profesormatematică - C.N.M.A.I.C

-Responsabil Comisia pentru Dezvoltare Profesională și Evoluție în Cariera

Didactică

-Responsabil Cerc deMatematică clasa a IX a

-Evaluator la Olimpiada deMatematică-faza pe Școală

-Evaluator la Olimpiada deMatematică-faza locală,faza pe Județ

-Evaluator la Olimpiada deMatematică, Contestații-faza pe Județ

-Organizator Concurs județean dematematica- limba și literatura română

”Lumea lui Pi”

-Evaluator Simulare Bacalaureat clasa a XI a,clasa a XII a

-Evaluator ExamenNațional de Bacalaureat

-Organizator,propunător,evaluator ConcursMatematica clasele a VIII a

”VICEAMIRALVASILEURSEANU”

-Propunător subiecte la Concursul județean dematematica-fizica

”OCTAVONICESCU”

-Propunător subiecte la admiterea înAcademiileMilitare
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01.09.2016-01.09.2018

01.09.2015-01.09.2016

11.01.2007-31.08.2015

01.09.2011-01.09.2012

01.09.2007-11.01.2007

01.09.2005-31.08.2006

01.09.2004-31.08.2005

01.09.2002-31.08.2004

Profesormatematică - Școala Gimnazială Nr. 39 „N.Tonitza”

-Membru în cadrul Proiectului Erasmus –”MATEMATICAREGINA

ȘTIINȚELOR”-în parteneriat cu Polonia,Croația,Portugalia,România

-Membru în comisia de organizare a Olimpiadei Locale deMatematică 2017-2018

-Membru în comisia de organizare a Simulării Evaluarii Naționale 2017-2018

-Evaluator în comisia Evaluării Naționale cls a VI a 2016-2017,2017-2018

-Membru comisia Diriginților-diriginte al clasei a VII a D

-Membru în comisia realizării orarului

-Evaluator în cadrul ”CONCURSULUINAȚIONALDEMATEMATICĂ

N.N.MIHĂILEANU”

-Asistent la Concursurile deMatematică:„ TOMIS”,”PLUS

MINUS”POEZIE”,OLIMPIADAdeMATEMATICĂ

-Coordonator ”CERCULDECULTURĂ ȘI TRADIȚIIAROMÂNE”

-Voluntar în cadrul ”STRATEGIEINAȚIONALEDEACȚIUNECOMUNITARĂ

ÎN JUDEȚULCONSTANȚA”

-Concursul ”Acasă în Europa”-premiul al III lea,Mențiune

-Participant la concursurile sus amintite unde elevii mei s-au calificat la etapa

Județeană

Profesor matematica-Liceul Tehnologic” MihaiViteazul”,loc ”Mihai
Viteazu”(octombrie CFP)

Statistician -SC ECODANUBESRL

Profesor matematică-Școala Gimnazială Nr 43 ”FERDINAND”+Școala Gimnazială
Nr 5 ”N.Iorga”

Profesor matematică- Grup ȘcolarAgricol Palas

Profesor matematică- Școala Gimnazială Nr.24 ”Ion Jalea”, Școala Gimnazială
Nr.40 ”AurelVlaicu”

Profesor informatică- Liceul Tehnologic Tomis

Profesor matematică si informatică- Grup ȘcolarAgricol Palas
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EDUCAŢIEŞI FORMARE

.

COMPETENΤEPERSONALE

2019

2005-2007

1998- 2002

1994-1998

Gradul II

MASTER -”DIDACTICAMATEMATICĂ” .-2 ani ,UNIVERSITATEAOVIDIUS

LICENȚA-FACULTATEADEMATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ,
SPECIALIZAREA”MATEMATICĂ-INFORMATICĂ”, UNIVERSITATEAOVIDIUS
CONSTANȚA

Colegiul Național „MIRCEACELBĂTRÂN” , CONSTANȚA

Limba(i) maternă(e) ROMANA

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

ENGLEZA B2 B2 B2 B2 B2
.

FRANCEZA A2 A2 A2 A2 A2

Competenţe de comunicare Prin prisma muncii la catedră, a bagajului cultural dobândit în anii de studii , a parcurgerii
modulelor psiho-pedagocice și a unor cursuri de perfecționare pe această temă am reușit să-
mi însușesc competențe de comunicare specifice relațiilor dintre elevi-profesor, părinți-
profesor, conducere-profesor.



Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

©Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 5

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Am abilități de leadership necesare în organizarea unui colectiv de elevi cu nevoi comune
dar in același timp diferite individual.
În rolul de diriginte la clase de nivel liceal și în trecut la clase mai mici, m-am remarcat ca
un bunmediator și îndrumător în situații speciale.
Reușesc să le insuflu spiritul de echipă dar și de competiție elevilor cărora le sunt
dirigintă.Consolidez relațiile de colegialitate și prietenie între elevi prin organizarea de
activități în afaramediului școlar, care îi atrag pe elevi, și mă ajută pemine să-i descopăr.
Ii implic în acte de voluntariat, activități sportive pentru cauze nobile reușind să ii fac să
înțeleagă importanța ajutorului dat celui care are nevoie și sentimentul de bine, de
împlinire, de satisfacție pe care îl simțim dupa ce face o faptă bună fără să avem așteptări.

Competenţe dobândite la
locul demuncă

Pregătirea intensă, constând în 5 examene naționale de titularizare toate trecute cu note de
titularizare, pregătirea continuă în domeniu au dus la perfecționarea competențelor
specifice disciplinei - matematică.
Bun organizator, fire sociabilă, implicată în activitățile comune școlii, agreez lucrul în
echipă dar pot duce și singură până la capăt o acțiune, un proiect început.
Am dobândit în urma cursurilor făcute competențe de a aplica metode noi, formale și non
formale în procesul de predare-învățare, de a aplica o serie de teste , chestionare , de a le
analiza pentru a implementa noi metode în predare.

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunica
re

Creare de
conţinut Securitate

Rezolvare
de
probleme

Experimentat Experimentat Experimentat
o bună stăpânire a suitei de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software
pentru prezentări)

Alte competenţe Voluntar în diferite acțiuni ale Crucii Roșii, Constanța, Primăria Constanța, Liga
Navală, Școala Gimnazială.nr 39., Școala Gimnazială Independența, Colegiul
Național MilitarAlexandru Ioan Cuza

Permis de conducere B



Publicaţii

Proiecte

Cursuri

”POLIEDRE REGULATE”,2016 I.S.B.N

”GEOMETRIE DIFERENȚIALĂ ÎNTRE TEHNICĂ ȘI INTUIȚIE”2016,I.S.B.N

”CARTE,CONDIȚIE ADEMERSULUI EDUCAȚIONALDECALITATE” I.S.S.N
2286-07X

”TESTEDEMATEMATICĂ PENTRUADMITEREA LACOLEGIILE
NAȚIONALEMILITARE”,I.S.B.N,2019

”TESTEDEMATEMATICĂ PENTRU SIMULAREAEXAMENULUI DE
BACALAUREAT LACLASA A XI A” I.S.B.N,2019

PROIECTULERASMUS +”MATEMATICA,REGINAȘTIINȚELOR”-membru

PROIECTUL ”STOPBULLIYNGUL”-COORDONATOR

PROIECTUL”NECENZURAT”-COOORDONATOR

PROIECTUL ”GESTURI MICI DIN SUFLETEMARI”-PARTENERACTIVITATE

-”ETWINNING-COLABORARE INTERNAȚIONALĂ„-CCD

-”NONFORMAL ÎN EDUCAȚIE.EDUCATIE OUT-DOOR”-CCD

-”DIDACTICAPREDĂRII MATEMATICII”-CCD

-„STRATEGICMANAGEMENT TOOLS FORABETTEREDUCATIONAL
SYSTEM”-OLYMP-NET

-„LEADERSHIP ÎN ORGANIZAȚII ȘCOLARE”-CDT 30,EMAIL PROFESIONAL

-”METODIST”-CDT 15,EDU ZECE PLUS

-”DIRECTORUNITATEDE ÎNVĂȚĂMÂNT„-CDT 30,EDU ZECE PLUS

-”MENTOR”-CDT 15,EDU ZECE PLUS

-”MANAGEMENT EDUCAȚIONALPERFORMANT”-CDT15,EMAIL
PROFESIONAL

-”PARTENERIATE ȘCOALĂ-COMUNITATE”-C.C.D-30 ORE

-”PARTICULARITĂȚILE PROIECTĂRII ȘI PREDĂRII SIMULTANE LANIVEL
PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” 100 ORE=23 CREDITE

-”FORMATOR” ,S.C OLIMPNETSRL.40 ORE
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-”MICROSOFT EDUCATOR”, 15 CDT

-”INTERNATIONALRECOMMENDATIONS FORSUPPORTACTIVITIESAND
PREVENTIVEMEASURE TOHELPREDUCESCHOOL DROPOUTAND INCREASE EDUCATIONAL
STATUS INMINORITYCOMMUNITIES”

-”MENTORAT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT”, 20 CDT

-”CORPULDE PROFESORI EVALUATORI PENTRUEXAMENELE
NAȚIONALE ” ,30 CDT


